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Amendamentul 1 

Propunere de regulament – act de modificare 

Considerentul -1 (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

  (-1) Politica Uniunii Europene în 
domeniul dezvoltării are ca scop 
reducerea și, pe termen lung, eradicarea 
sărăciei. 

 

Amendamentul 2 

Propunere de regulament – act de modificare 

Considerentul 1  

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Uniunea Europeană (UE), în calitate de 
parte contractantă la Organizația Mondială 
a Comerțului (OMC), se angajează să 
includă comerțul în strategiile de 
dezvoltare și să promoveze comerțul 
internațional pentru intensificarea 
dezvoltării și reducerea sărăciei în lumea 
întreagă. 

(1) Uniunea Europeană (UE), în calitate de 
parte contractantă la Organizația Mondială 
a Comerțului (OMC), se angajează să 
includă comerțul în strategiile de 
dezvoltare și să promoveze comerțul 
internațional pentru intensificarea 
dezvoltării și reducerea, iar, pe termen 
lung, eradicarea sărăciei în lumea 
întreagă. 



 

 
 PE450.376/ 2 

 RO 

 

Justificare 

Articolul 208 TFUE subliniază că obiectivul fundamental al politicii Uniunii de cooperare 
pentru dezvoltare îl reprezintă reducerea și, pe termen lung, eradicarea sărăciei. De asemenea, 
acesta prevede că Uniunea ține seama de obiectivele cooperării pentru dezvoltare în cadrul 
politicilor pe care le aplică, atunci când acestea pot afecta țările în curs de dezvoltare. 

Amendamentul 3 

Propunere de regulament – act de modificare 

Considerentul 3  

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) UE își exprimă angajamentul de a 
susține integrarea treptată și lină a țărilor în 
curs de dezvoltare în economia mondială în 
vederea dezvoltării viabile. Principalele țări 
ACP exportatoare de banane se pot 
confrunta cu dificultăți în contextul 
modificării regimurilor comerciale, în 
special ca urmare a liberalizării clauzei 
națiunii celei mai favorizate în cadrul 
OMC. Așadar un program de măsuri de 
însoțire destinat sectorului bananelor din 
țările ACP ar trebui adăugat la 
Regulamentul (CE) nr. 1905/2006 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 18 decembrie 2006 de stabilire a unui 
instrument de finanțare a cooperării pentru 
dezvoltare6. 

(3) UE își exprimă angajamentul de a 
susține integrarea treptată și lină a țărilor în 
curs de dezvoltare în economia mondială în 
vederea dezvoltării viabile. Principalele țări 
ACP exportatoare de banane se pot 
confrunta cu dificultăți în contextul 
modificării regimurilor comerciale, în 
special ca urmare a liberalizării tarifului 
clauzei națiunii celei mai favorizate în 
cadrul OMC și al acordurilor bilaterale și 
regionale încheiate, sau pe cale de a fi 
încheiate, între UE și țările din America 
Latină. Așadar un program de măsuri de 
însoțire destinat sectorului bananelor din 
țările ACP ar trebui adăugat la 
Regulamentul (CE) nr. 1905/2006 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 18 decembrie 2006 de stabilire a unui 
instrument de finanțare a cooperării pentru 
dezvoltare6. 

 

Justificare 

Este de asemenea important să se ia în calcul impactul acordurilor comerciale bilaterale și 
regionale încheiate de UE cu țările din America Latină. Țările din America Latină sunt printre 
exportatorii principali de banane către UE. Prin urmare, reducerea tarifelor vamale la banane 
în cadrul acordurilor comerciale încheiate cu țările din America Latină va avea efecte asupra 
exporturilor de banane din țările ACP. 

Amendamentul 4 

Propunere de regulament – act de modificare 

Considerentul 4  



 

 
 PE450.376/ 3 

 RO 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4) Măsurile de asistență financiară care 
urmează să fie adoptate în temeiul acestui 
program ar trebui să aibă ca scop 
sprijinirea adaptării și/sau restructurării 
zonelor care depind de exporturile de 
banane prin sprijin bugetar specific 
sectorului sau prin intervenții specifice 
proiectului. Prin aceste măsuri ar trebui să 
se asigure politici de adaptare socială, 
diversificarea economică sau investițiile în 
vederea îmbunătățirii competitivității, 
atunci când aceasta este o strategie viabilă, 
luând în considerare rezultatele și 
experiențele dobândite prin Sistemul 
special de asistență pentru furnizorii 
tradiționali de banane din ACP7 și prin 
Cadrul special de asistență pentru furnizorii 
tradiționali de banane din ACP8. 

(4) Măsurile de asistență financiară care 
urmează să fie adoptate în temeiul acestui 
program ar trebui să aibă ca scop 
îmbunătățirea nivelului de trai și a 
condițiilor de viață ale persoanelor 
implicate în procesul de cultivare și 
procesare a bananelor, în special al 
micilor agricultori și al entităților mici, 
precum și conformarea cu standardele de 
sănătate și siguranță a muncii și cu 
standardele de mediu, în special cele 
referitoare la utilizarea pesticidelor și 
expunerea la acestea, prin sprijinirea 
adaptării și inclusiv, acolo unde este cazul, 
a reorganizării zonelor care depind de 
exporturile de banane prin sprijin bugetar 
specific sectorului sau prin intervenții 
specifice proiectului. Prin aceste măsuri ar 
trebui să se asigure politici de adaptare 
socială, diversificarea economică sau 
investițiile în vederea îmbunătățirii 
competitivității, atunci când acest lucru 
este viabil, luând în considerare rezultatele 
și experiențele dobândite prin Sistemul 
special de asistență pentru furnizorii 
tradiționali de banane din ACP7 și prin 
Cadrul special de asistență pentru furnizorii 
tradiționali de banane din ACP8. UE 
recunoaște importanța promovării unei 
distribuții mai echitabile a veniturilor din 
comerțul cu banane. 

 

Amendamentul 5 

Propunere de regulament – act de modificare 

Considerentul 5  

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(5) Programul ar trebui să însoțească 
procesul de adaptare în țările ACP care în 
ultimii ani au exportat volume importante 
de banane în CE și care vor fi afectate de 
liberalizare în cadrul OMC9. Programul are 
la bază Cadrul special de asistență pentru 
furnizorii tradiționali de banane din ACP, 

(5) Programul ar trebui să însoțească 
procesul de adaptare în țările ACP care în 
ultimii ani au exportat volume importante 
de banane în CE și care vor fi afectate de 
liberalizare în cadrul OMC9 sau în urma 
acordurilor bilaterale și regionale 
încheiate, sau pe cale de a fi încheiate, 
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respectă obligațiile internaționale ale UE în 
cadrul OMC, promovează în mod clar 
restructurarea și așadar are un caracter 
temporar, cu o durată de maxim patru ani 
(2010-2013), 

între UE și țările din America Latină și 
Centrală. Programul are la bază Cadrul 
special de asistență pentru furnizorii 
tradiționali de banane din ACP, respectă 
obligațiile internaționale ale UE în cadrul 
OMC, promovează restructurarea și 
ameliorarea competitivității și, așadar, are 
un caracter temporar, cu o durată de patru 
ani (2010-2013). Cu un an înainte de 
scadență, va fi realizată o evaluare a 
programului și a progreselor țărilor 
vizate, care va include recomandări cu 
privire la acțiunile eventuale care trebuie 
prevăzute și la natura acestora. 

 

Justificare 

La Commission européenne a récemment conclu (Colombie/Pérou) ou est en voie de conclure 
(Amérique centrale) des accords commerciaux bilatéraux, qui consacrent encore davantage le 
démantèlement du tarif douanier de la banane négocié à l'OMC en décembre 2009. Ces 
concessions douanières impacteront donc durablement les pays ACP encore exportateurs de 
bananes, concurrents des pays NPF de loin les leaders de ce marché. En conséquence, l'Union 
européenne doit, par l'intermédiaire de cet instrument financier, soutenir en priorité la 
compétitivité des pays ACP encore exportateurs de bananes, tout en permettant aux pays 
désireux de sortir de la dépendance de ce produit, de restructurer et de diversifier une partie de 
leur économie. Enfin, et comme la Commission s'y était engagée par écrit au Ministre du 
Commerce du Cameroun (coordinateur des ACP sur la banane), selon la situation des filières 
bananes ACP à l'horizon 2013, il conviendra d'envisager de maintenir ce type d'instrument afin 
de répondre aux effets induits par la poursuite de la réduction du droit de douane 

Amendamentul 6 

Propunere de regulament – act de modificare 

Considerentul 5a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (5a) Concluziile raportului bienal 
referitor la Cadrul special de asistență 
pentru furnizorii tradiționali de banane 
din ACP arată că programele de asistență 
din trecut au contribuit în mod 
semnificativ la obținerea unei capacități 
îmbunătățite de diversificare economică 
reușită, deși impactul total al acestora nu 
poate fi încă măsurat, precum și că 
sustenabilitatea exporturilor de banane 
din țările ACP rămâne fragilă. 
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Amendamentul 7 

Propunere de regulament – act de modificare 

Considerentul 5b (nou)  

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (5b) Comisia a realizat o evaluare a 
Cadrului special de asistență, dar nu a 
elaborat încă o evaluare a impactului 
măsurilor de însoțire pentru sectorul 
bananelor (BAM). 

 

Justificare 

La Commission européenne a récemment conclu (Colombie/Pérou) ou est en voie de conclure 
(Amérique centrale) des accords commerciaux bilatéraux, qui consacrent encore davantage le 
démantèlement du tarif douanier de la banane négocié à l'OMC en décembre 2009. Ces 
concessions douanières impacteront donc durablement les pays ACP encore exportateurs de 
bananes, concurrents des pays NPF de loin les leaders de ce marché. En conséquence, l'Union 
européenne doit, par l'intermédiaire de cet instrument financier, soutenir en priorité la 
compétitivité des pays ACP encore exportateurs de bananes, tout en permettant aux pays 
désireux de sortir de la dépendance de ce produit, de restructurer et de diversifier une partie de 
leur économie. Enfin, et comme la Commission s'y était engagée par écrit au Ministre du 
Commerce du Cameroun (coordinateur des ACP sur la banane), selon la situation des filières 
bananes ACP à l'horizon 2013, il conviendra d'envisager de maintenir ce type d'instrument afin 
de répondre aux effets induits par la poursuite de la réduction du droit de douane. 

Amendamentul 8 

Propunere de regulament – act de modificare 

Considerentul 5c (nou)  

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (5c) Comisia ar trebui să asigure o 
coordonare adecvată a acestui program 
cu programele orientative naționale și 
regionale din țările beneficiare, mai ales 
în ceea ce privește atingerea obiectivelor 
economice, agricole, sociale și de mediu. 

 

Justificare 

În vederea îmbunătățirii coerenței politicilor, este esențial să se sublinieze că programarea și 
implementarea BAM trebuie coordonată cu programarea FED prin intermediul PON și POR. 



 

 
 PE450.376/ 6 

 RO 

Amendamentul 9 

Propunere de regulament – act de modificare 

Considerentul 5d (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

  (5d) Aproximativ 2 % din comerțul 
mondial de banane este certificat de 
organizații de producători din sectorul 
comerțului echitabil. Prețurile minime din 
acest sector sunt stabilite pe baza 
„costurilor durabile de producție” fixate 
în urma consultării părților participante 
în scopul internalizării costurilor de 
aliniere la norme sociale și de mediu 
decente și al generării unui profit 
rezonabil, pe baza căruia producătorii să 
poată investi în stabilitatea pe termen 
lung a activității lor. 

 

Amendamentul 10 

Propunere de regulament – act de modificare 

Considerentul 5e (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

  (5e) Pentru a evita exploatarea 
lucrătorilor locali, filiera de producție din 
sectorul bananelor ar trebui să cadă de 
acord asupra unei repartizări echitabile a 
veniturilor generate de acest sector, 

 

Amendamentul 11 

Propunere de regulament – act de modificare 

Articolul 1 – punctul -1 (nou)  

Regulamentul (CE) nr. 1905/2006 
Considerentul 27 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 -1. Considerentul 27 se înlocuiește cu 
următorul text: 

 „(27) Comisia ar trebui să fie 
împuternicită să adopte acte delegate în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
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privind funcționarea Uniunii Europene în 
ceea ce privește documentele de strategie 
geografică, programele orientative 
multianuale și documentele de strategie 
privind programe tematice și măsurile de 
însoțire ale acestora, întrucât acestea 
completează prezentul regulament și au 
aplicabilitate generală. Este deosebit de 
important ca, în cursul lucrărilor sale 
pregătitoare, Comisia să organizeze 
consultări adecvate, inclusiv la nivel de 
experți.” 

 

Amendamentul 12 

Propunere de regulament – act de modificare 

Articolul 1 – punctul 2 

Regulamentul (CE) nr. 1905/2006 
Articolul 17a – alineatul 1 – teza introductivă 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

„(1) Țările ACP furnizoare de banane 
enumerate în anexa IIIa beneficiază de 
măsuri de însoțire pentru sectorul 
bananelor. Asistența Uniunii pentru aceste 
țări va avea ca obiectiv sprijinirea 
procesului de adaptare a acestora ca urmare 
a liberalizării pieței UE a bananelor în 
cadrul Organizației Mondiale a 
Comerțului. Asistența Uniunii ține seama 
de politicile și de strategiile de adaptare ale 
țărilor în cauză și acordă o atenție specială 
următoarelor domenii de cooperare:” 

„(1) Țările ACP furnizoare de banane 
enumerate în anexa IIIa beneficiază de 
măsuri de însoțire pentru sectorul 
bananelor. Asistența Uniunii pentru aceste 
țări va avea ca obiectiv sprijinirea 
procesului de adaptare a acestora ca urmare 
a liberalizării pieței UE a bananelor în 
cadrul Organizației Mondiale a 
Comerțului. Asistența acordată de Uniune 
va fi folosită în special pentru combaterea 
sărăciei prin îmbunătățirea nivelului de 
trai și a condițiilor de viață ale 
agricultorilor, ale persoanelor vizate și, 
acolo unde este cazul, ale entităților mici, 
inclusiv prin respectarea normelor de 
muncă și de securitate și prin respectarea 
standardelor de mediu, inclusiv a celor  
referitoare la utilizarea pesticidelor și 
expunerea la acestea. Asistența Uniunii 
ține seama de politicile și de strategiile de 
adaptare ale țărilor în cauză, precum și de 
poziția regională (în termeni de 
proximitate față de regiunile 
ultraperiferice și de teritoriile dependente 
ale UE) și acordă o atenție specială 
următoarelor domenii de cooperare: ” 
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Amendamentul 13 

Propunere de regulament – act de modificare 

Articolul 1 – punctul 2  

Regulamentul (CE) nr. 1905/2006 
Articolul 17a – alineatul 1 – litera b 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) promovarea diversificării economice a 
zonelor care depind de banane; 

(b) promovarea diversificării economice a 
zonelor care depind de comerțul cu banane, 
acolo unde o astfel de strategie este 
viabilă; 

 

Justificare 

Ca și în cazul ajutorului acordat pentru îmbunătățirea competitivității, Comisia trebuie să fie 
extrem de atentă să aibă în vedere diversificarea economică a zonelor producătoare în mod 
preponderent de banane, însă numai în acele cazuri menționate în documentele de strategie 
națională multianuală. Într-adevăr, câteva exemple în contextul programului anterior de sprijin 
acordat țărilor ACP producătoare de banane (SFA 1999-2008) indică faptul că utilizarea 
fondurilor alocate pentru diversificare economică nu a avut întotdeauna efectul scontat. 

Amendamentul 14 

Propunere de regulament – act de modificare 

Articolul 1 – punctul 2  

Regulamentul (CE) nr. 1905/2006 
Articolul 17a – alineatul 2 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) În limita sumei prevăzute în anexa IV, 
Comisia stabilește suma maximă 
disponibilă pentru fiecare țară ACP 
furnizoare de banane, eligibilă pentru 
finanțarea acțiunilor menționate la 
alineatul (1), pe baza unei serii de 
indicatori obiectivi. Indicatorii includ 
comerțul cu banane cu UE, importanța 
exporturilor de banane pentru economia 
țării ACP în cauză, nivelul de dezvoltare al 
țării. Cuantificarea criteriilor de alocare are 
la bază datele din anii de dinainte de 2009. 

(2) În limita sumei prevăzute în anexa IV, 
Comisia stabilește suma maximă 
disponibilă pentru fiecare țară ACP 
furnizoare de banane menționată la 
alineatul (1), pe baza unor indicatori 
obiectivi și ponderați după cum urmează: 
în primul rând, comerțul cu banane cu UE, 
iar în al doilea rând, importanța 
exporturilor de banane pentru economia 
țării ACP în cauză și nivelul de dezvoltare 
al țării. Cuantificarea criteriilor de alocare 
are la bază datele reprezentative anterioare 
anului 2010 și care acoperă o perioadă de 
maximum cinci ani, precum și un studiu 
al Comisiei de evaluare a impactului 
asupra țărilor ACP al acordului încheiat 
în cadrul OMC, al acordurilor bilaterale 
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și regionale încheiate, sau pe cale de a fi 
încheiate, între UE și țările din America 
Latină și Centrală, exportatori principali 
de banane. 

 

Justificare 

Les critères permettant de répartir l'aide doivent être transparents. Ainsi pour une meilleure 
transparence dans l'allocation des aides, il paraît nécessaire de pondérer les critères. En outre, 
l'allocation doit être fonction des besoins des pays. L'objectif des mesures d'accompagnement 
est principalement de permettre aux pays ACP producteurs de bananes de s'adapter à la 
réduction de leurs préférences tarifaires. Les ressources devraient ainsi viser en priorité les 
pays ACP qui souhaitent effectivement maintenir leur secteur bananier eu égard au rôle du 
secteur de la banane dans le développement durable de leur pays. 

Amendamentul 15 

Propunere de regulament – act de modificare 

Articolul 1 – punctul 2  

Regulamentul (CE) nr. 1905/2006 
Articolul 17a – alineatul 3 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) Comisia adoptă strategii plurianuale de 
sprijin prin analogie cu articolul 19 și în 
conformitate cu articolul 21. Se asigură că 
aceste strategii completează documentele 
strategice geografice ale țărilor vizate și 
garantează caracterul temporar al măsurilor 
de însoțire pentru sectorul bananelor. 
Strategiile de sprijin pot fi examinate ad 
hoc, dacă este necesar, însă nu vor face 
obiectul unei examinări intermediare. 

(3) Comisia adoptă strategii plurianuale de 
sprijin prin analogie cu articolul 19 și în 
conformitate cu articolul 21. Se asigură că 
aceste strategii completează documentele 
strategice geografice ale țărilor vizate și 
garantează caracterul temporar al măsurilor 
de însoțire pentru sectorul bananelor. 

 Strategiile de sprijin plurianuale destinate 
măsurilor de însoțire pentru sectorul 
bananelor includ printre altele: 

 (a) un profil de mediu actualizat care ține 
seama în mod corespunzător de sectorul 
bananelor din țara respectivă, axându-se, 
printre altele, pe pesticide; 

 (b) informații privind rezultatele 
programelor anterioare de sprijin pentru 
sectorul bananelor; 

 (c) indicatori de evaluare a progresului 
față de condițiile de eliberare a 
fondurilor, atunci când se optează pentru 
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subvenții bugetare ca formă de finanțare; 

 (d) rezultatele scontate ale asistenței; 

 (e) un calendar al activităților de sprijin și 
al eliberării preconizate de fonduri pentru 
fiecare țară beneficiară; 

 (f) modalitățile de realizare și 
monitorizare a respectării standardelor 
esențiale de muncă convenite la nivelul 
OIM, precum și a respectării convențiilor 
privind siguranța și igiena muncii și a 
standardelor esențiale de mediu relevante 
convenite la nivel internațional; 

 Strategiile de sprijin fac obiectul unei 
evaluări ex ante independente și, după 
caz, al unei examinări ad hoc. 

 

Amendamentul 16 

Propunere de regulament – act de modificare 

Articolul 1 – punctul 3 

Regulamentul (CE) nr. 1905/2006 
Articolul 21 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

„Documentele de strategie și programele 
indicative plurianuale prevăzute la 
articolele 19 și 20, precum și examinarea 
acestora prevăzută la articolul 19 alineatul 
(2) și la articolul 20 alineatul (1), precum și 
măsurile de însoțire prevăzute la articolele 
17 și respectiv 17a se adoptă de Comisie în 
conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 35 alineatul (2).” 

„Documentele de strategie și programele 
indicative plurianuale prevăzute la 
articolele 19 și 20, precum și examinarea 
acestora prevăzută la articolul 19 alineatul 
(2) și la articolul 20 alineatul (1), precum și 
măsurile de însoțire prevăzute la articolele 
17 și respectiv 17a se adoptă de Comisie 
prin intermediul actelor delegate în 
conformitate cu articolul 35 și sub rezerva 
condițiilor prevăzute la articolele35a și 
35b.” 

 

Amendamentul 17 

Propunere de regulament – act de modificare 

Articolul 1 – punctul 3a (nou)  

Regulamentul (CE) nr. 1905/2006 
Articolul 25 – alineatul 2 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 3a. La articolul 25, alineatul (2) se 
înlocuiește cu următorul text: 

 „(2) Ajutorul Uniunii nu se utilizează, în 
principiu, pentru plata impozitelor, a 
taxelor sau a drepturilor în țările 
beneficiare.” 

 

Amendamentul 18 

Propunere de regulament – act de modificare 

Articolul 1 – punctul 5a (nou)  

Regulamentul (CE) nr. 1905/2006 
Articolul 35 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 5a. Articolul 35 se înlocuiește cu 
următorul text: 

 „Articolul 35 

 Exercitarea competențelor delegate 

 (1) Competența de a adopta actele 
delegate menționate la articolul 17 
alineatul (2), la articolul 17a și la 
articolul 21 este conferită Comisiei pe 
perioada aplicării prezentului regulament. 

 (2) De îndată ce adoptă un act delegat, 
Comisia îl notifică simultan 
Parlamentului European și Consiliului. 

 (3) Competența de a adopta acte delegate 
conferită Comisiei este supusă condițiilor 
prevăzute la articolele 35a și 35b.” 

 

Amendamentul 19 

Propunere de regulament – act de modificare 

Articolul 1 – punctul 5b (nou)  

Regulamentul (CE) nr. 1905/2006 
Articolul 35a (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 5b. Se introduce următorul articol după 
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articolul 35: 

 „Articolul 35a 

 Revocarea competențelor delegate 

 (1) Delegarea de competențe menționată 
la articolul 17 alineatul (2), la articolul 
17a și la articolul 21 poate fi revocată în 
orice moment de Parlamentul European 
sau de Consiliu. 

 (2) Instituția care a inițiat o procedură 
internă pentru a decide dacă 
intenționează să revoce delegarea de 
competențe informează cealaltă instituție 
și Comisia într-un termen rezonabil 
înaintea adoptării deciziei finale, indicând 
competențele delegate care ar putea face 
obiectul unei revocări, precum și 
posibilele motivele acesteia. 

 (3) Decizia de revocare pune capăt 
delegării competențelor specificate în 
decizia respectivă. Decizia produce efecte 
imediat sau de la o dată ulterioară, 
menționată în decizie. Decizia nu aduce 
atingere actelor delegate care sunt deja în 
vigoare. Decizia se publică în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene.” 

 

Amendamentul 20 

Propunere de regulament – act de modificare 

Articolul 1 – punctul 5c (nou) 

Regulamentul (CE) nr. 1905/2006 
Articolul 35b (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

  5c. Următorul articol se inserează după 
articolul 35a: 

 „Articolul 35b 

 Obiecțiuni la actele delegate 

 (1) Parlamentul European sau Consiliul 
se pot opune actului delegat în termen de 
două luni de la data notificării. 

 La inițiativa Parlamentului European sau 
a Consiliului, termenul respectiv se 
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prelungește cu două luni. 

 (2) În cazul în care, la expirarea acestui 
termen, nici Parlamentul European, nici 
Consiliul nu s-a opus actului delegat, 
acesta se publică în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene și intră în vigoare la 
data prevăzută de acesta. 

 Actul delegat poate fi publicat în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene și poate intra 
în vigoare înainte de expirarea termenului 
respectiv, în cazul în care atât 
Parlamentul European, cât și Consiliul 
au informat Comisia cu privire la intenția 
lor de a nu formula obiecțiuni. 

 (3) În cazul în care Parlamentul 
European sau Consiliul se opun actului 
delegat, acesta nu intră în vigoare. 
Instituția care formulează obiecțiuni își 
expune motivele care au stat la baza 
acestora.” 

 
 
 


